
 

Mamy jeszcze wolne intencje  
w nadchodzących tygodniach:  

 
w Październiku: 
 

10/10 -  8.00 
12/10 – 7.00 
15/10 -  7.00 
17/10 -  7.00 
19/10 -  7.00  i 8.00 
21/10 -  8.00 
23/10 -  7.00 
26/10 -  8.00 

Obchody liturgiczne tygodnia:  
 

 wtorek - Wspom dow. św. Jana XXIII pap.  
 środa -  wspom dow. bł. Jana Beyzyma, 
 czwartek - Wspom dow bł Honorata Koźmińskiego 
 piątek -  Wspom dow św. Małgorzaty Marii Alacoque 
  Wspom dow. Św. Kaliksta I pap 
 sobota -  Wspom św. Teresy od Jezusa. 
 
   
  

Zapraszamy do 
kancelarii 

 

albo zadzwoń  
(32) 241 33 29 

15/10/2022 Sobota 

700
   

800
 Za † Łucję Pytloch w 30 dni po śmierci. 

1800
 Za † Monikę Głowacką w 6 rocznicę śmierci oraz †† z rodzin: 

Figura, Łaciński i Jabłoński. 
16/10/2022 XXIX Niedziela Zwykła 

700
 Za † Renatę Ratajczak w 30 dzień po śmierci. 

900
 Za + Stanisławę Cepę jako pamiątka urodzin. 

1100
 Za † męża Stanisława Imiełowskiego na pamiątkę urodzin. 

1230
 1. Za † Piotra Seremaka w 10. rocznicę śmierci oraz †† z rodziny: 

Seremak i Szymańska. 
2. W intencji żywych i zmarłych członków Polskiego Związku 
Niewidomych koło Chorzów. 

1700
 Jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w intencji Maryli z okazji 
urodzin. 

XXVII Niedziela Zwykła 

Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez 
pogranicze Samarii i Galilei. 

Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu 
trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, 
Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ten widok rzekł do nich: «Idźcie, 
pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni. 

Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga 
donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to 
Samarytanin. 

Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie 
jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę 
Bogu, tylko ten cudzoziemiec?» Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja 
wiara cię uzdrowiła».      Łk 17, 11-19 

Głos świętego Antoniego 
09.10.2022 r. /do użytku wewnętrznego/ Rok liturgiczny: C 

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie 

Z komentarza do dzisiejszej 
Ewangelii: 
 
 

Pan Jezus czyni wyrzut pozostałym: 
"Czyż nie dziesięciu zostało 
oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu?" 
Niestety, historia się powtarza. Ciągle 
stanowczo za mało jest tych, którzy 
pamiętają o wypełnieniu obowiązku 
wdzięczności. Wypada i nam zastanowić 
się nad tym, czy umiemy Bogu 
dziękować za wszystko, co od Niego 
otrzymujemy. Przecież wiele Mu 
zawdzięczamy, tylko rzadko o tym 
myślimy. On nas stworzył, On nas 

odkupił, On wspiera nas swoją łaską, abyśmy mogli osiągnąć zbawienie. 
Pamiętajmy zwłaszcza o tym, że Eucharystia, w której uczestniczymy, 
stanowi najlepszą formę dziękczynienia Bogu za wszystko, co staje się 
naszym udziałem.  



 
Przyszła niedziela będzie XXII Dniem Papieskim  obchodzonym 

w Polsce i w s rodowiskach polonijnych na całym s wiecie pod hasłem „Blask 
Prawdy”. Jego organizatorem jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Tego 
dnia przeprowadzona jest przed kos ciołami zbio rka na to włas nie dzieło, 
wspierające edukację dla młodziez y z biednych s rodowisk. 

 
W październiku serdecznie zachęcamy do udziału w naboz en stwach 

ro z an cowych, w niedziele o 1615, a w tygodniu o godz. 1715 (za wyjątkiem 
czwartku – w czwartki dopiero po Mszy s w. szkolnej.)  

 
Jutro po mszy św. wieczornej spotkanie nadzwyczajnych szafarzy 

Komunii s w, 
 
W środę o godz. 1900 zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego. 
 
W czwartek zapraszamy na ostatni w tym roku Wieczór Fatimski. 

Rozpoczniemy go Mszą s w. o godz. 1700, po niej naboz en stwo z procesją woko ł 
kos cioła.  

 
W czwartek 27 października o godz. 1900 serdecznie zapraszamy na 

posiedzenie nowej Rady Parafialnej. 
 
Dziękujemy za złożone dziś ofiary na Wyższe Śląskie Seminarium 

Duchowne, za tydzien  kolekta zbierana będzie przez księz y na potrzeby naszej 
parafii, na biez ące rachunki za prąd, wodę i gaz. Bo g Zapłac  za kaz dą ofiarę.   

 
Zachęcamy do lektury prasy religijnej, jest Gość Niedzielny, Mały 

Gość, są Misyjne Drogi, oraz nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.  
 
Wszystkim na nowo rozpoczęty tydzień niech Bóg udziela swego 

błogosławien stwa           
        Szczęść Boże! 

Ogłoszenia Parafialne 09.10.2022 r. 
09/10/2022 XXVIII Niedziela Zwykła 

700
 Za †† Jadwigę Jagieniak jako pamiątka urodzin oraz Edwarda Jagieniaka w 

kolejną rocznicę śmierci. 

900
 Za † Stefanię Machowską w 1. rocznicę śmierci. 

1100
 W intencji Brygidy Bogaleckiej z okazji urodzin jako podziękowanie za 

otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo. 

1230
 W int. Piotra Wawrzyczka z okazji 80. ur. jako podziękowanie za otrzymane 

łaski, z prośbą o Boże błog, zdrowie i opiekę Matki Bożej. Te Deum 

1700
 W intencji Krystyny Dołęgowskiej z okazji urodzin jako podziękowanie za 

dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, światło Ducha 
Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego. 

10/10/2022 Poniedziałek 

700
 O Boże błog dla siostrzenic Natalii i Lindy, ich mężów Martena i Toniego, 

dzieci Willnema i Matsa oraz Benneta i Cleo oraz za †† z rodzin Mutz i 
Kubicki. 

800
   

1800
 Za †† Teresę, Stanisława Gruchalskich, Marię, Piotra Wawrzyniaków, 

Stanisławę Dutkowiak, Jana, Katarzynę Krauze oraz dziadków z obu stron. 
11/10/2022 Wtorek 

700
 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców. 

800
 Za † Ernę Jurochnik od lokatorów z ul. Różanej 4. 

1800
 W intencji Krzysztofa Nawrata z okazji urodzin jako podziękowanie za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo. 
12/10/2022 Środa 

700
   

800
 Za †† Zenona i Aleksandrę Krzyżanowskich w kolejną rocznicę śmierci. 

1800
 Msza św. zbiorowa: 

- Za † Stanisława Madeja od Ewy Bożek; 
- Za † Janusza Krajewskiego w 8 rocznicę śmierci; 
- Za †† Alicję Gilew3ską, męża Wiesława, siostrę Teodorę, Krystynę, 
Andrzeja i Bronisława Piotrowskich; 

13/10/2022 Czwartek 

700
 Za †† męża Stanisława na pamiątkę ur. oraz syna Grzegorza Imiełowskiego. 

800
 Za pośrednictwem Matki Bożej Fatimskiej do Ducha Świętego z prośbą o 

wytrwałość w dobrym dla czcicieli Ducha Świętego Ognisk Pokutnych. 

1700
 Za † syna Grzegorza Zoporę w 3 r. śmierci oraz †† z rodzin Zopora i Langos. 

14/10/2022 Piątek 

700
 W int.  Edwarda i Genowefy z ok roc ślubu jako podziękowanie za 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego. 

800
 W intencji Urszuli Brol z okazji 85 urodzin z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej, św. 
Antoniego oraz o łaskę wiary dla syna Marka. 

1800
 W intencji żyjących i †† członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

1800
 Za † męża Edmunda Olszewskiego w 10 rocz śmierci oraz †† z obu stron. 

15/10/2022 Sobota 


